
 معاشریزي استراتژیک ي طرحدوره

  ریزي استراتژیک معاشطرح موضوع درس:  
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  و ایجـاد عـدم اطمینـان کـاذب در حریـف نسـبت بـه  براي گمراه کردن نیروهـاي دشـمن یتالشعملیات فریب

 است. هاي رزمی در جنگگاهها و بزنموقعیت

 صالبتسه  عملیات فریب با: 

 1-2- (حوزه نظامی) سخت 

 2-2- سخت (حوزه سیاسی، اقتصادي و ...)نیمه 

 3-2- (... فرهنگی، علمی، اطالعاتی، روانی و) نرم 

  سخت با صالبتعملیات فریب  نیترمهم ،هیتلريعلیه آلمان  نرمانديعملیات. 

 1-3- يروهاین يسازادهیپ یبه عنوان محل اصل يمنحرف کردن توجه آلمان از ساحل نرماند ب؛یهدف فر 

 فرانسه از تسلط آلمان. يسازخارج اتیانجام عمل يبرا نیمتفق

 2-3- يتلریسقوط آلمان ه ينهیخروج فرانسه از تسلط آلمان و فراهم آمدن زم. 

 3-3- هاروغاز د يحصار«در کتاب  بیفر نیا یلیشرح تفص.« 

 سختمهیبا صالبت ن بیفر اتیاز عمل یشاخص يدر جنگ سرد، نمونه کایبا آمر يشورو یحاتیرقابت تسل. 

 1-4- متحده. االتیا يگربیبا فر ،یحاتیرقابت تسل کیدر  يوارد شدن شورور 

 2-4- درصد  5 کایآمر کهیحالخود باعث شد تا در یحاتیتسل يهاشرفتیاز پ کایآمر يارسانه یینمابزرگ

خـود را  یناخالص ملـ دیدرصد از تول 25 يشورو کرد،یم یخود را صرف امور نظام یناخالص مل دیاز تول

 کند. یحاتیصرف رقابت تسل

 3-4- از اقتصاد بود. يو غفلت شورو یبه مسائل نظام ازحدشیتوجه ب ب،یفر اتیعمل نیا جهینت 

 4-4- شد. يشورو یفروپاش سازنهیزم تیروند در نها نیا 

 سختنیمهبا صالبت عملیات فریب  از يدیگر ينمونهي ایران، اهستهي پرونده. 

  0  0  0  0  0  0  0  1  شناسه

  1 - یکم :جلسه - 1

  برگزاري: -2

  23/5/1392تاریخ: 

  یقین ياندیشکده مکان:

  دقیقه 69 زمان:

  تجهیزات پشتیبانی برگزاري کالس - 3

   کامپیوتر  

   ویدئو پروژکتور  

   ي نمایشپرده  

   سیستم صوتی  

  عدد 23 :تصاویر و نمودارهاتعداد  - 4

  منابع: -5

  :هاکتاب -

آنتـونی کیـو  ينوشـته »هـادروغحصاري از « -1

  .براون، نشر نی

ورد ، فکارنگینقش بنیادهاي ، کنترل فرهنگ« -2

ي نوشـته »و راکفلر در سیاست خـارجی آمریکـا

 .نشر نی ادوارد برمن،

 »یستیکمونریغبیانیه  ،مراحل رشد اقتصادي« -3

 .ي والت ویتمن روستونوشته

  .فرگوسننیال ي نوشته »عظیم زوال« -4



 معاشریزي استراتژیک ي طرحدوره

  ریزي استراتژیک معاشطرح موضوع درس:  
  اطالعات

 
  عملیات فریب طرح درس:  محورها

 
 

 

 
 

  

 

6 

 
 
  

 
 
  

  

  

  
 

7 

 
 
 

 
 
 
 
 

 1-5- از  رانیـا يسـازغافل ،يااز مطـرح کـردن و پررنـگ سـاختن مسـئله هسـته کایاز اهداف آمر یکی

 .یو اجتماع ياقتصاد ،یپرداختن به مسائل فرهنگ

 2-5- موضوع شدند. نیبودند که متوجه ا یشخص نیاول يمقام معظم رهبر 

 3-5- توجه دادن  يو عدالت برا شرفتیپ يدهه به نام دهه کی يگذارو نام يسال اقتصاد يطرح شعارها

 اقتصاد بود. تیبه اهم

 سـاز یـک عملیـات فریـب بـا زمینهکه شد  یینهادها لیبلوك غرب و بلوك شرق باعث تشک نیب کیدئولوژینبرد ا

 صالبت نرم شدند.

 1-6-  تیـا در حمار شـکدهیاند نیو هرکدام از آنان چند کنندیعمل م شکدهیاند کیفراتر از این نهادها 

  .خود دارند

 2-6- فورد و ،یمثل راکفلر، کارنِگ ییادهایهستند. بن »ادیبن«ها درواقع آن… . 

 3-6- یو نخبگـان سیتـدر یها علـومجهان به وجود آوردند که در آن يهارا در دانشگاه يانهیزم ادهایبن 

 کمک کنند. کایشوند که به بسط نفوذ آمر تیترب

 4-6- یخارج استیفورد و راکفلر در س ،یکارنگ يادهاینقش بن«در کتاب  لینرم به تفص بیفر نیشرح ا 

 ترجمه شده، آمده است. رانیدر ا» کنترل فرهنگ«که با عنوان  »کایآمر

 الگوي اقتصاد لیبرال. 

 1-7- الگـو در کتـاب  نیـتوسعه اجـرا شـد. ا يکل جهان تحت عنوان الگو يبرا عیالگو در حجم وس نیا

منتشر شد،  1960که در سال  »یستیکمون ریغ هیانیب ،يمراحل رشد اقتصاد«معروف روستو تحت عنوان 

 شد. یمعرف

 2-7- دیـجد يدر کشـورها يرهبر يکادرها«نقش  یعنیمدل  نیمهم ا يهااز جنبه یکیکتاب به  نیا« 

 .کندیم دیتأک

 3-7- بودند تا  دیدر رهبران جد ییهاتیبه دنبال قابل متحدهاالتیا گذاراناستیتوسعه و س پردازانهینظر

  .......................................................  مقاله: -

  .......................................................  سایت: -

  .......................................................  فیلم: -

  نشر: - 6

 متن مکتوب   

 فایل صوتی  
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 .یجوامع خودکفا به جوامع مصرف لیتبد یعنیکنند  لیتبد یخود را به جوامع مصرف ییجوامع روستا

 4-7-  کِنِت تامسون Kenneth W. Thompsonدیگویکتاب م نیراکفلر در ا ادیبن سیرئبینا:  

کشـورها در آفریقـا،  يریگشکلاین توافق عمومی در میان گردانندگان بنیادها وجود داشت که «

 . »موجود نیستند، نیاز دارد اآلنآسیا و آمریکاي التین به نهادهاي بومی براي تربیت رهبرانی که 

 ي اقتصاددکترین وابستگی در حوزه.  

 1-8- يهـايو تئـور یاکانـام يسـواسـتقالل به يهـايو تئور ییکدآما تیریمد ری: سیوابستگ یستیچ 

 .یوابستگ

 2-8- یمع خودکفا به جوامع مصرفجوا لی: تبدیوابستگ ییچرا. 

 3-8- یوابستگ یچگونگ: 

 1-3-8- ستیبه نوگرا و مدرن یبوم یانسان يروین لیتبد. 

 2-3-8- یغرب يبه محتوا یبوم يمحتوا لیتبد. 

 3-3-8- مثـل  ییهابا روش هیرو نیکه ا ستند؛یکه موجود ن یرهبران تیترب يبرا یینهادها جادیا

 .ردیگیجذب دانشجو و صدور استاد صورت م

 نرم بیکار مقابله با فرراه یشیآزاداند يهایکرس 

 1-9- تیـرا ترب یرانینرم، مـد بیفر اتیعمل کیدر » اسب تروآ« کیمثابه آموزش در اقتصاد به يهانهاد 

 .کنندیم جادیرا ا شتیدر مع یاکانام ينهادها تیتثب نهیکه زم کنندیم

 2-9- یغرب ينهادها تیبردن حاکم نیاز ب يرا برا نهیزم توانندیم یشیو آزاداند يپردازهینظر يهایکرس 

 آماده کنند. بیفر اتیعمل نیو مقابله با ا

  
 


